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NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN  
MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 

 

1. Postopek odobritve in obravnave vlog 

Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna 

dokumentacija. 

Vlagatelj s posredovanim Prijavnim listom za pridobitev garancije RGS Posavje kandidira za pridobitev 
garancije v okviru Regijske garancijske sheme za Posavje. V vlogi opredeli banko, na katero posreduje 
izvajalec vlogo za izdajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor takšnega sklepa ni predhodno pridobil 
sam. Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom 
tega javnega razpisa, bo strokovna služba RRA Posavje ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. 
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz 
javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RRA Posavje pripravi tudi predlog sklepa 
za kreditno – garancijski odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oz. neodobritvi garancije. Za odločanje o 
izdaji garancije na kreditno – garancijskem odboru mora biti izdan pozitivni sklep banke o odobritvi 
kredita. Direktor izvajalca na podlagi pozitivne odločitve kreditno – garancijskega odbora v imenu in za 
račun Sklada s upravičenim vlagateljem podpiše pogodbo o garanciji,  nato Sklad izda garancijo, ki se 
nanaša na odobren kredit banke. Upravičeni vlagatelj ločeno z banko podpiše pogodbo za kredit in 
uredi zavarovanje.  
 
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z RRA Posavje in sklenitvi 
sporazuma o zavarovanju garancije. Če se v roku osmih (8) dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so 
umaknili vlogo za pridobitev garancije. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem RRA 
Posavje, vendar za največ 10 dni. 
 
V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje zahteve za pridobitev garancije, mora o tem pisno 

obvestiti RRA Posavje. 

V primeru, da RRA Posavje ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila 

dodeljena, da so bila porabljena iz katerega drugega neupravičenega razloga ali so bila sredstva 

odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od prejemnika sredstev vračilo 

sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik sredstev bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonskimi 

zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.  

2. Navodila za izdelavo popolne vloge 

Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku in na predpisan način iz poglavja 4. Roki in način prijave 

Javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske 

garancijske sheme v Posavski regiji (Ur.l. RS št. 32/17 z dne 30.6.2017) ter vsebuje izpolnjen, podpisan, 

datiran in žigosan Prijavni list za pridobitev garancije RGS Posavje s prilogami, navedenimi v poglavju 

6, pod točko 2. Obvezna vsebina vloge. 
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2.1. Obvezna dokumentacija ob prijavi 

 Zap. št. 
priloge 

Oznaka in opis prilog 

 1. Izpolnjen podpisan, datiran in žigosan OBR. št. 1: Prijavni list za pridobitev 
garancije RGS Posavje z zahtevanimi prilogami 

 2. OBR. št. 8: Predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami za projekte v 
vrednosti do 100.000 EUR . 
Poslovni načrt za projekte v vrednosti nad 100.000 EUR. Poslovni načrt mora 
biti skladen s prijavnim listom in ne sme biti starejši od 1.1.2017. Pri njegovi 
pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 
2016. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila kredita. 
Poslovni načrt naj bo izdelan na orodju Slovenskega podjetniškega sklada, ki 
je dosegljivo na njihovi spletni strani: 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-
pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta v skladu s pogoji 
uporabe, kot jih določa lastnik orodij. 

 3. Sklep banke o odobritvi kredita na osnovi garancije iz regijske garancijske 
sheme, v kolikor ga je vlagatelj že pridobil. 

 4. Izpolnjen in podpisan OBR št. 2: Izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de 
minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za 
iste upravičene stroške. Obrazec je potrebno izpolniti za enotno podjetje, 
priložiti je potrebno kopije sklepov oz. odločb že dodeljenih pomoči. 

 5. OBR št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije na vsaki strani 
 6. Originalno potrdilo pristojnega davčnega urada (FURS) o poravnanih davkih in 

prispevkih, določenih z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na javni razpis. 

 7. Bonitetna ocena AJPES-a (S.BON-1 ali eS.BON za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge ter S.BON-1/K za skupino podjetij),  ki ne sme 
biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis. 

 8. Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred 
oddajo vloge. 

 9. Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oz. ponudbe za celotni prijavljeni 
projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se 
morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 2017. 

 10. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna izjava 
prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo 
nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov. 

 11. V primeru nakupa starih objektov je potrebno priložiti kupoprodajno 
predpogodbo ali drugi nezavezujoči dokument, ki odraža tržno vrednost 
objekta. RRA Posavje, po svoji presoji, lahko zahteva cenitev objekta, izdelano 
s strani neodvisne institucije. 

 12. Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje vloge na javni razpis. V kolikor vlagatelj izvaja investicijo oz. 
naložbo na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora priložiti 
sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega poplačila kredita in soglasje lastnika k izvedbi investicije oz. 
naložbe. 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta
http://www.podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/pripomocki-za-pripravo-vloge/pripomocek-za-pripravo-poslovnega-nacrta
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 13. Pridobljena dovoljenja, v kolikor so za izvedbo projekta potrebna posebna 
dovoljenja (gradbeno dovoljenje ipd.). 

 14. Če podjetje posluje brez žiga in dokumenti, ki so sestavni del vloge, niso 
žigosani, je potrebno priložiti izjavo vlagatelja, da posluje brez žiga. Če 
vlagatelj posluje z žigom, te priloge ni potrebno priložiti. 

 15. Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja. RRA Posavje bo iz baze AJPES-a za 
vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki na AJPES-u 
ne bodo dosegljivi oz. bodo nepopolni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam. v 
kolikor potrebuje vlagatelj za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. 
koncesijo, ipd.), jih priloži k vlogi.  

 16. Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu. Podatke bo RRA Posavje pridobil iz Evidence socialnih podjetij 
objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V 
kolikor podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam. V 
kolikor podjetje nima statusa socialnega podjetja, priloge ni potrebno 
priložiti. 

 17. Letne računovodske izkaze za preteklo leto, ki jih je vlagatelj v skladu z 
veljavno zakonodajo posredoval na AJPES. V kolikor ti še niso bili javno 
objavljeni, priložijo podjetja, ki so zavezana k reviziji ali zaradi kakršnih koli 
drugih razlogov še niso oddala računovodskih izkazov na AJPES nerevidirane 
računovodske izkaze za preteklo leto. 

 

2.2. Neobvezna dokumentacija ob prijavi 

V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta. 

 18. Strategija trženja, v kolikor ni ustrezno razdelana in predstavljena v 
poslovnem načrtu ter podpisane predpogodbe oz. pogodbe o prodaji izdelkov 
in storitev v povezavi s projektom. 

 19. Veljavni certifikati kakovosti, prijavljeni patenti, specifikacija stroškov razvoja 
v letu 2016, ki predstavlja najmanj 2 % prodaje, nagrade s področja inovacij… 

 

Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oz. prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki 

skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju ter v enem (1) listninskem izvodu.  V 

primeru nebistvenih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se bo upoštevala 

natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge. 

 

3. Ocenjevanje vlog 

Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba RRA Posavje, ki ugotavlja pravilnost in popolnost vloge. 

V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 

Vloge, ki jih vlagatelj v roku osmih (8) dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni oz. jih neustrezno 

dopolni, se kot nepopolne zavržejo. 

Popolne vloge po odprte javnem razpisu se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. 

Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar 

se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve 
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vloge. V kolikor imata dve vlogi enak datum in čas za razvrstitev v seznam popolnih vlog, se vloga z 

višjim številom točk razvrsti na seznam prejetih popolnih vlog pred tisto z nižjim številom točk. 

Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom 
tega javnega razpisa, bo strokovna služba RRA Posavje ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. 
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz 
javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RRA Posavje pripravi tudi predlog sklepa 
za kreditno – garancijski odbor. 
 
Sredstva se odobrijo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo pogoje, po vrstnem redu prejema popolnih vlog 
in sicer do višine razpisanih sredstev. Pogoja za dodelitev garancije sta doseženih najmanj 35 točk in 
pozitivni sklep kreditno – garancijskega odbora. 
 

4. Merila za ocenjevanje vlog 
 
Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prikažejo doseganje vsaj 1 (enega) od naslednjih specifičnih 

ciljev: 

a) ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih v podjetju, 

b) povečanje prihodkov podjetja, 

c) dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju, 

d) večanje deleža prodaje na tuje trge. 

 
4.1.  Merila za ocenjevanje vlog, kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je namenjen 60 % ali več 

za obratna sredstva 
 

A: OCENA PODJETJA IN VARNOST: 
 

merilo število točk 

1. Velikost vlagatelja  

Srednje podjetje 5 

Mikro in malo podjetje 10 

2. Socialno podjetje  

Podjetje nima statusa socialnega podjetja 0 

Podjetje ima status socialnega podjetja 3 

3. Bonitetna ocena  
Bonitetna ocena AJPES-a (S.BON-1 ali eS.BON za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge ter S.BON-1/K za skupino podjetij),  ki 
ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis. 

 

Podjetje nima bonitetne ocene (ni finančnih podatkov, ker ne posluje, ima 
premajhen promet, ne izdeluje računovodskih izkazov ipd.) 

0 

SB9 in nižje – IZLOČITEV, PROJEKT SE NE OCENJUJE NAPREJ  

SB8 5 

SB7 8 

SB5-SB6 10 

SB3-SB4 13 

SB1-SB2 15 

4. Zaposleni podjetja 
Primerja se število zaposlenih ob začetku projekta in v 2 letih po zaključku 
projekta, glede na velikost podjetja v skladu z razpisnimi pogoji 

 



                                                           

 5 

mikro malo srednje  

znižanje znižanje znižanje 0 

ni spremembe ni spremembe 0 do 1 3 

povečanje za 1 povečanje za 1 do 2  povečanje za 2 do 4 7 

povečanje za 2 ali več povečanje za 3 ali več povečanje za 4 ali več 10 

B: FINANČNI KAZALNIKI 
 

5. Kapital/obveznosti do virov sredstev x 100  

10 % ali manj 0 

10,1 % do vključno 20,0 % 7 

20,1 % do vključno 30,0 % 9 

30,1 % in več 10 

6. Kredit / čisti prihodki od prodaje  

količnik 0,4 in več 0 

količnik do vključno 0,3 8 

količnik do vključno 0,2 10 

količnik do vključno 0,1 11 

7. Prosti kreditni limit (PKL) = ocenjena maksimalna vzdržna 
zadolženost minus dejanska finančna obveznost (podatek iz 
S.BON-1 ali eS.BON AJPES) / kredit 

 

PKL < znesek kredita 0 

PKL do vključno dvakratnik kredita 7 

PKL do vključno trikratnik kredita 9 

PKL je štirikratnik in več 10 

8. Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA)  

6,01 in več 2 

5,01 – 6,00 8 

4,01 – 5,00 10 

do 4,00 11 

 
 

4.2. Merila za ocenjevanje vlog, kadar se vlagatelj prijavlja za kredit, ki je namenjen 40 % ali več 

za investicijo v osnovna sredstva  

A: OCENA PODJETJA IN VARNOST 
 

merilo število točk 

1. Velikost podjetja  

Srednje podjetje 5 

Mikro in malo podjetje 10 

2. Socialno podjetje  

Podjetje nima statusa socialnega podjetja 0 

Podjetje ima status socialnega podjetja 3 

3. Tržna naravnanost  

Vlagatelj pridobi 3 točke, če je izdelal strategijo trženja, ki jo predstavi v 
sklopu poslovnega načrta oz. kot samostojno prilogo. V primeru 
predložitve vsaj ene kopije podpisane in veljavne predpogodbe oz. 
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pogodbe o prodaji svojih izdelkov, vlagatelj pridobi 5 točk. Priložene 
predpogodbe in pogodbe morajo biti še v veljavi. 

ni izdelane strategije trženja 0 

strategija trženja 3 

predpogodbe, pogodbe 5 

4. Razvojna naravnanost podjetja 
Vlagatelj pridobi 5 točk, če je razvojno naravnanost ustrezno predstavil v 
predstavitvi podjetja v sklopu poslovnega načrta oz. kot samostojno 
prilogo in je priložil tudi ustrezna dokazila (npr. veljavni certifikati 
kakovosti, prijavljene patente, specifikacijo stroškov razvoja v letu 2016, ki 
predstavljajo najmanj 2 % prodaje, nagrade s področja inovacij. 

 

podjetje ni razvojno naravnano 0 

podjetje je razvojno naravnano 5 

5. Usmerjenost v izvoz  

manj kot 6 % 0 

od 6 % do 40 %  3 

nad 40 % 5 

6. Delež lastnih sredstev v finančni strukturi  

lastna sredstva od 0 % do vključno 10 % 0 

lastna sredstva od 11 % do vključno 20 % 3 

lastna sredstva nad 20 % 5 

7. Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije 
Vlagatelj pridobi 5 točk v primeru, ko vrednost neobremenjenega 
premoženja v obliki nepremičnin, opreme in naprav dosega najmanj 
znesek zaprošene garancije. Pri tem se upoštevajo tudi vrednosti 
nepremičnin, opreme in naprav iz projekta in predvidena zavarovanja 
preostanka kredita na osnovi RGS na podlagi priloženega sklepa banke o 
odobritvi kredita.  

 

Podjetje oziroma podjetnik nima neobremenjenega premoženja v obliki 
nepremičnin, opreme in naprav v višini zaprošene garancije. 

0 

Podjetje oziroma podjetnik ima neobremenjenega premoženja v obliki 
nepremičnin, opreme in naprav v višini zaprošene garancije. 

5 

8. Bonitetna ocena  
Bonitetna ocena AJPES-a (S.BON-1 ali eS.BON za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge ter S.BON-1/K za skupino podjetij),  ki 
ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge na javni razpis. 

 

Podjetje nima bonitetne ocene (ni finančnih podatkov, ker ne posluje, ima 
premajhen promet, ne izdeluje računovodskih izkazov ipd.) 

0 

SB9 in nižje – IZLOČITEV, PROJEKT SE NE OCENJUJE NAPREJ  

SB8 5 

SB7 8 

SB5-SB6 10 

SB3-SB4 13 

SB1-SB2 15 

B: OCENA PROJEKTA 
 

 

9. Namen in cilj projekta  

namen projekta je zagotoviti nemoteno poslovanja podjetja oz. podjetnika 5 
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namen projekta je širitev ali modernizacija proizvodnje z obstoječimi 
izdelki ali storitvami 

7 

namen projekta je proizvodnja novega izdelka ali storitve 10 

10. Vlaganje v tehnologijo 
Kot vlaganje v tehnologijo je mišljen nakup novih oz. rabljenih strojev in 
naprav, ki niso starejše od 5 let, namenske programske opreme, patentov 
in licenc. Rabljena oprema (stroji n naprave), ki je starejša od 5 let, je 
upravičen strošek, ne bo pa šteta pri izračunavanju deleža investicije v 
tehnologijo. 

 

delež investicije v tehnologijo je od 0 do 20 %  0 

delež investicije v tehnologijo je od vključno 20 % do 50 % 5 

delež investicije v tehnologijo je od vključno 50 % ali več 7 

11. Zaposleni podjetja 
Primerja se število zaposlenih ob začetku projekta in v 2 letih po zaključku 
projekta, glede na velikost podjetja v skladu z razpisnimi pogoji 

 

mikro malo srednje  

znižanje znižanje znižanje 0 

ni spremembe ni spremembe 0 do 1 3 

povečanje za 1 povečanje za 1 do 2  povečanje za 2 do 4 7 

povečanje za 2 ali več povečanje za 3 ali več povečanje za 4 ali več 10 

 

Najvišje število možnih točk je 80, pogoj za dodelitev garancije je poleg pozitivnega sklepa kreditno 

garancijskega odbora najmanj 35 točk. 

 

5. Navodilo za črpanje kredita 

Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije: 

• zahtevka za črpanje kredita, 

• kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in  

• dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov. 
 

Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži v pregled RRA Posavje, ta pa v pregled in izplačilo 
banki kreditodajalki. 
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun. 
Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-
garancijskega odbora RGS Posavje. 
 

6. Navodilo za vmesno in končno poročilo 

Vlagatelj je v skladu z razpisom dolžan poročati RRA Posavje o doseženih rezultatih projekta. Ob 

zaključku projekta je potrebno izpolniti Poročilo o zaključku projekta. Prvo in drugo leto po zaključku 

projekta je potrebno izpolniti in poslati vmesno poročilo   enkrat letno do 31.3. za preteklo leto in tretje 

leto po zaključku projekta končno poročilo do 31.3. za predhodno leto. Obrazca sta sestavni del 

razpisne dokumentacije.  


